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EXTRA NIEUWSBRIEF: 

In samenwerking met Vita-Health presenteren wij u 
mogelijkheden, die Vita-Health u kunt bieden om 
praktische zaken te kunnen vormgeven betreffende het 
bevorderen van een gezonde levensstijl. 

We willen u wijzen op de subsidie mogelijkheden die 
momenteel van kracht zijn, maar waar snelheid geboden 
is, aangezien de termijn van aanvragen beperkt is en de 
regel kent: ”Wie het eerst komt…….” 

In onderstaand artikel wordt de ESF subsidieregeling 
voor duurzame inzetbaarheid uitgelicht en vindt u de 
mogelijkheden om middels de subsidieregeling  tot 
maximaal € 10.000,= te kunnen laten subsidiëren. 

 
 
 

 
 

Duurzame inzetbaarheid voor werkgevers en 

werknemers 

Regels en wetgeving veranderen in een snel tempo.  
Mensen werken langer door en willen dat wel graag in 
een goede gezondheid blijven doen. 
 
Op hogere leeftijd vitaal en gezond blijven doorwerken, 
dat is waar duurzame inzetbaarheid in de essentie om 
draait. 
 
De gedachte dat duurzame inzetbaarheid volledig bij de 
werknemer ligt is niet terecht. Het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers.  
Aandacht voor gezonde voeding, bewegen, stress 
vermijdende omstandigheden en ontspanning vanuit de 
werkgever wordt vaak als positief ervaren door 
werknemers en draagt ook bij aan een betere en 
gezondere werkomgeving. 

Onderwerp in deze 

extra nieuwsbrief is: 
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Wie zijn gezondheid goed in acht neemt en daarbij ook ondersteuning uit zijn 
omgeving krijgt, is vaak weerbaarder. Dat geldt ook voor wisselende werktijden. 
 
Voor zowel de werknemer als de werkgever is het belangrijk om een gezonde 
levensstijl te handhaven. Bij de werkgever is een rol weggelegd om de werknemer 
een gezonde werkplek aan te bieden. 
 
Duurzame inzetbaarheid gaat echter over veel meer dan alleen gezondheid. 
 
Het gaat bijvoorbeeld ook om: 

• Hoe wordt er leiding gegeven? 
• Onder welke omstandigheden wordt het werk uitgevoerd? (werkdruk) 
• Welke studie mogelijkheden zijn er via de werkgever? 
• Is de balans tussen werk en privé goed? 
• Is er agressie of geweld op de werkvloer? 
• Baanonzekerheid? 

 
Gezonde werknemers zijn: 

• fitter en gezonder (fysiek en mentaal); 
• hebben minder overgewicht; 
• hebben tot 50% minder risico op diabetes type 2; 
• hebben minder kans op allerlei chronische ziekten/aandoeningen; 
• zijn minder vaak ziek. 

  
Om een nog betere omgeving te creëren zijn vaak ook financiële middelen nodig en 
in deze tijd van economische teruggang is dat soms lastig. De overheid is zich hier 
terdege van bewust en heeft daarom een regeling om hierbij gedeeltelijk tegemoet 
te komen.  
 
Financieringsmogelijkheden 

Om extra aandacht te schenken aan duurzame inzetbaarheid is er een tijdelijke 
subsidieregeling. Tussen 15 oktober en 7 november 2014 kunnen organisaties een 
aanvraag indienen bij SZW, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
 
De regeling is bestemd voor organisaties die werk maken van duurzame 
inzetbaarheid. De subsidie levert een bijdrage aan vitale, gemotiveerde, goed 
geschoolde werknemers zodat deze makkelijker kunnen blijven werken tot aan hun 
pensioen. Om recht te krijgen op de subsidie moeten bedrijven een externe 
persoon inhuren. Het is een laagdrempelige regeling gericht op kleinschalige 
projecten van maximaal €10.000 subsidie per project en per aanvrager. De subsidie 
is een opstartsubsidie. Organisaties dienen zelf ook de helft van de projectkosten 
te financieren.  
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Het betreft hier een ESF-subsidieregeling. 
Aanvragen kan vanaf 15 oktober 2014. Hierbij dient wel vermeld te worden dat het 
principe van, "wie het eerst komt, wie het eerst maalt' geldt. 
 
Het is aan te raden om vóór 10 oktober 2014 een account aan te maken en u te 

registeren.  

Aanvragen is mogelijk via: " http://www.agentschapszw.nl/nieuws/2014-t-m-
augustus/nu-online-toelichting-duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020 " 
 
Een maatregel als onderdeel van de duurzame inzetbaarheid kan zijn: 

• Het bevorderen van een gezondere levensstijl. 
 
Voor het bevorderen van een gezondere levensstijl bij zowel medewerkers als 
werkgevers binnen de organisatie is Vita-Health de uitgelezen partner. Vitaal Coach 
Fenny ondersteunt uw bedrijf graag en goed op het gebied van: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• gezonde voeding 
• voldoende bewegen / sporten 
• persoonlijke ontwikkeling  
• ontspanning 
• hoe om te gaan met stress 
• aandacht voor de balans tussen werk en 

privé 
• bewuster worden van de gezondheid 
• aandacht voor onderlinge communicatie 
• mogelijkheid tot het houden van 

spreekuur op het bedrijf 
• individuele aanpak 
• concrete doelen 
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Veel aandacht schenkt zij aan de zo belangrijke balans tussen Belasting -  
Belastbaarheid 
Oftewel Draaglast – Draagkracht 

 
 

Stress of een andere vorm van belasting komt altijd wel eens op iemands pad. Hoe 
hoger de belastbaarheid is hoe beter men om kan gaan met de belasting.  
De juiste balans in het leven is zo belangrijk. Daarin biedt zij heel graag 
ondersteuning om op die manier de duurzame inzetbaarheid van de werkgevers en 
werknemers te verhogen. 
 
Concrete voorbeelden van mijn inzetbaarheid binnen uw organisatie zijn 
bijvoorbeeld 

• Individueel coachingstraject met behulp van een vragenlijst die erop gericht 
is de levensstijl van de medewerkers / werknemers goed in kaart te 
brengen. 

• Het voedingspatroon van de medewerkers / werknemers duidelijk in kaart 
brengen d.m.v. van een voedingsdagboek en samen kijken waar de 
verbeterpunten liggen richting een gezondere levensstijl. 

• Verzorgen van een bootcamp in groepsverband. 
• Verzorgen van een kookworkshop gezonde voeding. In die workshop worden 

theorie en praktijk samen gebracht. Mogelijk van 20 tot 80 personen. 
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Als gediplomeerd Vitaal Coach beslaan haar werkzaamheden de drie pijlers die 
belangrijk zijn voor een energiek, krachtig en gezond leven, waaronder: Voeding, 
Beweging en Lifestyle.  
 
Daarnaast is ze gediplomeerd Kettlebell trainer en verbonden aan de 
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) al waar zij specialistische 
opleidingen heeft gevolgd om cliënten met onregelmatige werktijden optimaal te 
begeleiden.  
 
Heel graag gaan wij de uitdaging samen met uw organisatie en medewerkers aan! 
 
 
 
 

 

Aalsburg 2923  -  6602 WK Wijchen 
Telefoon +31 (0)6-144 072 72 

fenny@vita-health.nl  -  www.vita-health.nl 
 


